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Cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
în fruntea partidului

pentru convocarea 
Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Consti
tuție,;

Consiliul de Stat al Republicii Socia
liste România decretează:

ARTICOL UNIC. — Se convoacă Ma
rea Adunare Națională in a zecea se
siune a celei de-a șaptea legislaturi, în 
ziua de 13 decembrie 1979, ora 10.

pentru convocarea 
Camerei legislative 

a consiliilor populare
In temeiul articolului 14 din Legea 

5/1975 privind congresul. Camera 
consiliilor

nr.
legislativă și 
populare.

Președintele
România <1 e

conferințele

Republicii 
c r e t e a

ARTICOL UNIC. — Se convoacă Ca
mera legislativă a consiliilor populare 
in ziua de 12 decembrie 1979.

•». înfăptuim cu fermitate

Cu sarcinile

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE I 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANȚA

'Frontul de lucru — școala de plan
maturizării politice îndeplinite

Ieri, 29 noiembrie, s-a deschis

„Pentrii noi, abnegație 
muncitorească înseamnă

exemplar

Zile rodnice

MAI MULT CĂRBUNE
în producție 

la mina

DAT TARII"*
Uricani

în Valea 
desfășura 

decembrie

localitățile
Cabinetul 

organizare 
„Stea-

• La sectorul IV al minei Lonea, fiecare al doilea 
om al muncii este comunist • De la minus 4109 tone 
cărbune la plus 3 500 tone, • Conducătorii de forma
ții, buni organizatori, dar, în primul rind, oameni po
litici 0 70 de mineri-.calificați în șase luni • Fiecare 
brigadă, cu prpstțțipașă ei carte de vizită • A învăța 
să gindești tehnic, meserie dificilă, dar care te răsplă
tește, implică maturizare politică • Angajamentul a- 
deziunii față de hotăririle Congresului al XII-lea — 
faptele, adică un plus de 5 000 tone cărbune.

Acolo, pe galerie, ' tînă- 
rul președinte al sindica
tului de la mina Lonea, 
Ion Zgripcea, stăruise să 
revenim la sectorul IV, 
unde conștiința oamenilor lea Congres, minerii din 
a suferit, într-un răstimp .acest sector au scos la 
squrt, o revelatoare meta
morfoză. Angajamentul în 
cinstea Congresului a fost 
depășit, cu mult, așa curți 
susținuse președintele. Am 
revenit zilele trecute și 
am înregistrat o situație 
care depășea chiar și ce
le mai optimiste aștep
tări. Dacă, în iunie, mi-

zilnică de 890 tone, în 
ianuarie, s-a ajuns, în 
noiembrie, la 1257 tone. 
In ziua de încheiere a. lu
crărilor celui, de-al XII-

lumină 1522 tone, cu 402 
mai mult decît era pla
nificat și doar cu mai 
puțin de 100 de tone de
cît întregul angajament 
asumat în cinstea foru
mului comuniștilor. Ini
țial, ne-am gîndit că a 

nusul sectorului însuma crescut numărul brigăzi- 
4109 tone de cărbune, _ ,,,,,....
miercuri, planul anual Ion VULFE
fusese depășit cu peste -----------------------------------
3 500 tone, de la o medie (Continuare in pag. a 2-a)

Fotografia de mai jos înfățișează „creierul" secto
rului IV al minei Lonea — șefii de brigadă și cadrele 
tehnico-inginerești, investiție mobilizatoare in maturiza
rea politică a colectivului. Succesele sectorului sînt 
în directă legătură cu modul de gândire tehnică și de 
acțiune a acestui nucleu de bază al colectivului.

Foto : Ion LICIU

și modernizarea tehnolo
giilor" sînt doar cîteva 
din temele ce vor face 
obiectul consfătuirilor și 
meselor rotunde ce vor 
fi organizate in această 
săptămînă. De asemenea, 
în cadrul acțiunilor ce 
vor avea loc se vor des
chide expoziții de carte 
tehnică, expoziții munici
pale de creație tehnico- 
științifică de masă, vor fi 
prezentate filme docu- 

’ mentare de scurt-metraj 
privind evoluția și pers
pectivele de dezvoltare a 
tehnicii miniere.

începiud de 
29 noiembrie, 
Jiului se va 
pînă joi, 6 
„Săptămina creației teh
nico-științifice de masă", 
amplă manifestare orga
nizată de Comisia muni
cipală de creație tehnico- 
științifică de masă Pe
troșani, cu concursul co
misiei inginerilor și teh
nicienilor, a sectorului 
învățămînt ale C.M.V.J., 
Inspectoratul școlar de 
zonă, comitetul munici
pal al pionierilor, comi
tetul de partid al T.M.P.,

librăriile din 
Văii Jiului, 
municipal de 
și redacția ziarului 
gul roșu".

„Contribuția comisiilor 
inginerilor și tehnicieni
lor la soluționarea crea
toare a problemelor pro
ducției", „Contribuția ști
inței și tehnologiei la 
înfăptuirea obiectivelor 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate", „Stimularea cre
ativității tehnice, con
tribuția la dezvoltarea 
capacităților de producție

28Zilele de 27 
n o i-e m b r i e pentru 
colectivul minei Uricani 
s-au dovedit unele din
tre cele mai rodnice din 

- ultimele luni. Planul la 
producția de cărbune ex
tras — de cărbune cocsifi- 
cabil — a fost depășit, la 
nivelul întreprinderii, cu 
cite 2 la sută în fiecare 
zi. Cele mai bune 
realizări le-au obținut mi
nerii sectoarelor I și II, 
depășind sarcinile zilei cu 
10 și, respectiv, 5 procen
te. S-au remarcat în mod 
deosebit, prin’ contribuția 
avută la obținerea acestor 
succese, minerii formați
ilor de lucru conduse de 
Lauretițiu Kelemen (aba
taj frontal), loan Neicu, 
(abataj camefă) și Victor 
Mezambrovschi, (pregătiri 
în cărbune), toate de la 
sectorul I, iar de la secto
rul TI amintim minerii 
brigăzilor conduse de 
Ghcorghe Șerbii (abataj 
frontal dotat cu complex 
mecanizat), Ion Nicolae, 
Ion Sultan și Gheorghe 
Popescu (abataje cameră), 
Dumitru Bornoiu și Aurel 
Șoșoi (<!; la pregătiri în 
cărbune).

vul mi 
dovedit

Și

i

Orientările programatice aprobate de 
înaltul forum comunist, avînd ca dbiectiv 
central creșterea continuă a bunăstării 
omului, prefigurează

O NOUĂ CALITATE A VIEȚII
PAGINA

In cadrul „Săptămînii creației tehnico-șliințificc de 
masă, a fost inaugurată ieri, în holul Casei de cultură 
din Petroșani, o expoziție care cuprinde exponatele 
prezentate în cadrul fazei municipale a creației tehni
co-științifice de masă, etapa a Il-a, din unitățile econo
mice, institute de cercetări și de învățămînt superior, 
licee și case ale pionierilor din municipiul nostru.

Au participat ingineri, tehnicieni, muncitori din uni
tățile economice și institutele de cercetări, cadre di
dactice, studenți și elevi de la I.M.P., din școlile și li
ceele Văii Jiului.

Ea deschiderea „Săptămînii de creație lehnico-ști- 
ințifică de masă“ au luat, de asemenea, parte activiști 
ai comitetelor municipal și județean de partid, cit și ai 
organelor centrale de partid și de stat.

In urma vizitării expoziției s-au desprins cîteva 
concluzii. S-a evidențiat, de asemenea, că unele dintre 
exponatele prezentate pot fi întîlnite în subteranele în
treprinderilor miniere, ceea ce demonstrează o preo
cupare bună pentru punerea în valoare a gîndirii teh
nice. S-a subliniat însă necesitatea continuării cu mai 
mult curaj a inovației tehnice, necesitatea extinderii și 
generalizării introducerii Progresului tehnic în toate 
întreprinderile miniere, să se aplice tot ceea ce este 
nou și eficient. Expoziția va trebui să aibă un caracter 
permanent, constituind pentru cadrele tehnice un bun 
prilej de schimb de experiență în vederea generalizării 
introducerii noului în producție.

î
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Avînd în fruntea partidului pe /> 
w tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

Făurim noi dimensiuni împlinirilor 
socialiste pe pămîntul patriei

Susținem adeziunea noastră fierbinte 
prin fapte demne de muncă

Vocația noastră, a cons
tructorilor, de a înălța e- 
dificii durabile pentru vi
itorul oamenilor muncii și 
al localităților Văii ne în
deamnă cu atît mai mult 
să privim nu răspundere 
și, totodată, cu mîndrie 
mărețele prefigurări în do
meniul creșterii bunăstării, 
a calității vieții, puse în 
fața națiunii pentru cinci
nalul 1981—1985, prin ma
gistralul Raport prezentat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața Congre
sului partidului, Congresu
lui poporului. Sînt sarcini 
deosebite de viitor la ma
terializarea cărora partici
păm zi de zi cu elan, cu 
toate puterile noastre, ști
ind că de aceasta depinde 
confortul minerilor, al oa
menilor muncii din Valea 
Jiului.

In acest an. la Lupeni, 
constructorii de locuințe ai 
T.C.H. vor preda 358 apar
tamente. Spre ultimele 
două blocuri aflate în exe
cuție ne concentrăm toate 

forțele, datele predării lor 
fiind de 15 și, respectiv, 
31 decembrie. Pentru a res
pecta aceste termene. la 
blocul A 2, cu 62 aparta
mente, unde îmi desfășor 
activitatea alături de alți 
doisprezece constructori din 
echipa complexă pe care 
o conduc, am realizat în 
săptămîna Congresului a- 
devărate ritmuri record 
în execuție, ritmuri pe ca
re le păstrăm și în con
tinuare. Așa cum ne-am 
propus și am muncit, vom 
încheia luna noiembrie cu 
depășirea în proporție de 
peste 40 la sută a sarci
nii ce ne revine. Ne expri
măm, astfel, prin fap
te adeziunea la istori
cele hotărîri ale Congre
sului al XII-lea al parti
dului, la realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român

Lucrăm la finisările in
terioare ale blocului, în 
condiții de spații închise, 

instalațiile termice din a- 
partamente fiind racordate 
deja la sursele de căldură. 
Aceasta înseamnă că pe 
întregul șantier se fac e- 
forturi susținute pentru a 
se asigura o bună organi
zare a muncii, pentru a se 
crea condiții de lucru favo
rabile grăbirii ritmului de 
execuție, finalizării în ter
men și de calitate a o- 
biectivelor soeial-edilitare 
ce vor fi date în folosință 
în acest an, ca și în cei 
viitori ' pentru populația 
Văii Jiului, acesta fiind țe
lul permanent al construc
torilor șantierului nostru.

Sandu TUDOR,
zidar, șef de echipă, 

Șantierul Lupeni al T.C.H.

Brigada condusă de Laurențiu Kelemen de la sectorul I al minei Uricani a extras suplimentar 
planului, pe luna noiembrie, 560 tone de cărbune. Foto : Gh; OLTEANU

Recunoștința noastră
Alături de toți cetățenii 

patriei îmi exprim marea 
bucurie prilejuită dc rea
legerea tovarășului Nicqlae> 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre în 
înalta funcție de secretar 
general al partidului. Sub 
conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Româ
nia pășește cu pași fermi pe 
calea bunăstării șj fericirii, 
liberă și independentă, su
verană între țările lumii. 
Ctitoria României socialis
te de azi este rodul gîn- 
dirii și faptei înțelepte a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru care și 
noi, constructorii exprimăm 
întreaga recunoștință, îm
preună cu hotărîrea de a 
.munci neobosit pen tril ca 
aceste meleaguri străbune 
să înflorească și să pros

pere așa cum nici n-au 
îndrăznit să viseze înain
tașii.

Intr-o impresionantă ■ u- 
nitate, partidul și poporul 
au reinvestit pe strălucitul 
cîrmaci al României în 
semn de recunoștință, cu 
cea mai înaltă răspundere 
pentru prezentul și viitorul 
luminos al patriei străbune. 
Acordînd înalta învestitu
ră, partidul și poporul, Con- 
greșul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român au 'care
exprimat voința unanimă 
a întregii națiuni române, 
care înțelege pe deplin că 
realegerea în funcția de 
secretar general al partidu
lui a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă che
zășia sigură a făuririi so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și a co-

din inimă
munismului pe pămîntul 
patriei.

Constructorii de pe șan
tierul nostru înțeleg să-și 
exprime prinosul dragostei 
și stimei, al recunoștinței 
și adeziunii depline la is
torica hotărîre de reale
gere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al 
partidului, prin 
hotărîrea lor de a realiza 
în mod exemplar sarcinile 

le revin, de a executa 
lucrări de calitate irepro
șabilă, conștienți că astfel 
contribuie la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabili
te de Congresul al XII-lea 
al partidului.

Constantin SIRBU, 
tehnician, întreprinderea 
de Utilaj Greu și Transport 

Vulcan

I Indicatori superiori realizați
' ' Hotărît să-Și îndeplinească în mod exemplar sar-
î cinile de plan pe acest an, colectivul ocolului silvic 
j din Lupeni, raportează, la zi, depășiri substanțiale ale 

■ indicatorilor de plan. Astfel, indicatorul producție glo
bală a fost realizat în perioada care a trecut din a- 
cest an în proporție de 106 la sută, iar indicatorul in
vestiții în proporție de 101 la sută. Insemnăte succese j 
s-au obținut și în ceea ce privește lucrările de cultu- ; 
ră și refacere a pădurilor. :

Semnificativ de menționat este faptul că la planul ; 
de export s-au realizat peste 311 000 lei valută.
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(Urmare din pagina 1)

lor și al ortacilor, că s-au 
introdus niscaiva comple
xe, secretarul comitetului 
de partid pe sector, Au
rel Negru, ne-a prezentat, 
însă, succint ansamblul 
măsurilor întreprinse cu 
succes în această boga
tă toamnă a performan
țelor.

— Nu, numărul oame
nilor nu a sporit. Ace- 

î iași ortaci, care, în iu
nie, nu aveau motive de 
laudă, acum sint pe 
primul loc în întrecerea 
socialistă pe mină. S-a 
petrecut însă un eveni
ment hotărîtor / pentru 
noi. Rindurile organiza
ției de partid au sporit 
în fiecare lună. De acum, 
fiecare al doilea om al 
muncii din sector este 
comunist. A crescut, deci, 
forța de mobilizare a co
lectivului, in fiecare 
schimb și loc de mun
că, membrii de partid au 
desfășurat o amplă mun
că de lămurire a oame
nilor, conducătorii de 
formații s-au afirmat nu 
numai ca buni organiza
tori, ci și ca adeyărați 
oameni politici.

Intre
pentru crearea unui cli
mat optim de muncă, cea 

-măi de preț s-a dovedit 
calificarea și policalifica
rea. In șase luni au apă
rut, cum spun în glumă 
ortacii, 70 de mineri „tip 
Grăjdan" (după numele 
șefului de sector, promo-

torul acestei acțiuni, care 
a sporit încrederea oame
nilor în forțele proprii). 
Or, în total lucrează în 
abataje 130 de mineri. 
Disciplina a devenit cu- 
vîntul de ordine, numă
rul nemotivatelor a scă
zut cu 75 la sută. Specia
liștii din sector au adop
tat noi soluții tehnice, 
între care inspirată s-a 
dovedit trecerea la pro
file mari TH-5. Lipsa de 
piese de schimb și pla
să a afectat totuși mun-

partid pe mină, Andrei 
Colda, participant la lu
crările marelui forum al 
comuniștilor, a avut ioc 
în perioada de entuziasm 
și mobilizare a întregii 

muncii cu 28,1 procente. noastre națiuni, în vede- 
Ortacii lui Pintilie Zori
tă, constituiți în „Briga
dă de educație socialis
tă", ocupă deocamdată lo
cul trei, deși complexul 
lor e vechi, și-a depășit 
și uzura morală. Aș vrea 
să remarc aportul tuturor 
oamenilor din sector la

tiva „Brigăzii înaltei pro
ductivități", ocupă pri
mul loc pe mină, cu un 
plus de 7 120 tone pe pri
mele zece luni, depășind 
indicele productivității

rea întâmpinării și apoi 
transpunerii în viață a 
istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al 
partidului. Prinzînd în
credere în forțele proprii, 
ortacii sectorului IV, a- 
flați acum în fața unei 
sarcini deosebit de com
plexe — introducerea, în 
anul viitor, a trei noi

greutăți.La începutul lu- zi. Sporește productivita- 
nii am fost trimiși într-un’’ -----
abataj greu. La un mo
ment dat, aveam 460 to
ne șub plan. Acum avem 
plus 400. Hetikas, Balint, 
Boteanu, Tall și ortacii 
lor mai tineri, Lipsa, Sza
bo, se gîndesc să rotun
jească realizările la plus 
500 tone. Despre noi se 
știe că tragem și la bi
ne și la râu. Pentru noi, 
abnegație muncitorească 
înseamnă mai mult căr
bune dat țării.

Ioan Ilca, șeful unei 
brigăzii de preabataj :

MAI MULT CĂRBUNE DAT ȚĂRII

măsurile luate

ca oamenilor, după unele 
calcule, numai în ultime
le trei luni 
realizate. în 
male peste 
cărbune.

Un colectiv unit, 
turizăt politic, care acțio
nează la unison, iată deci 
cum poate fi, astăzi, ca
racterizat sectorul IV. 
Fiecare formație de lucru 
are însă ambițiile ei, 
spiritul de emulație dis
tinge colectivele, le ierar
hizează, le mobilizează 
spre rezultate tot mai bu
ne. Cîteva opinii ale unor 
interlocutori avizați ne 
pun în temă. Președintele 
sindicatului, loan Zgrip- 
cea, are în vedere „vîrfu- 
rile" sectorului.

— Brigada lui Iosif 
Clamba, aplicînd iniția

puteau 
condiții
2 500

fi 
nor- 
tone

ma-

depășirea sarcinilor. Ar
tificierii Aurel Tiriplică, 
Petru Gutilă, Marian Do- ■ 
minic- și Florian (sînt 
cumnați), Zaharia Bălău- 
ță își fac datoria cum se 
cuvine, dar activează și 
ca inspectori obștești cu 
protecția muncii.

Inginerul Andrei Loy, 
adjunctul șefului de sec
tor, remarcă contribuția 
secretarilor de partid pe 
schimburi, a „maiștrilor 
diriginți", Petru Coro- 
bea, Ferdinand .Costin, 
Ion Martinescu și Dumi
tru Drulea, buna colabo
rare a efectivului electro
mecanic cu frontaliștii 
și îi numește pe Constan
tin Ivănuș, Gherasim Pui, 
Vasile Mămăligă, Adal
bert Koloji între cei mai 
buni. Așadar, maturizarea 
politică a colectivului sec
torului IV, după cum re
marca secretarul de

complexe ' mecanizate 
SMA-2, construite 
I.U.M.P., au învățat 
fiindcă aceasta este 
știință, susține șeful 
sector — să cunoască 
vantajele tehnicii, dar să 
se cunoască și pe sine, 
să aspire la mai mult, 
spre binele lor și al pa
triei noastre socialiste. 
Dar să dăm cuvintul u- 
nor șefi de brigadă, care 
prezintă distinctele și dis
tinsele cărți de vizită ale 
ortacilor lor.

Ioan Miclea III, șef de 
brigadă de peste două 
decenii.

— La noi, majoritatea 
sînt veterani, de la în
ființarea frontalelor la 
Lonea. Disciplina la lo
cul de muncă, buna or
ganizare, aprovizionarea 
din timp cu materiale, 
iată cheia realizărilor 
noastre. Nu ne temem de

la
— Pe noi ne recoman

dă lucrările de calitate și 
depășirile constante. Nu 
cunoaștem noțiunea de 
nemotivate, deși din 14 
ortaci, opt sînt mai noi. 
O armătură in plus pe 

’ zi contează pentru briga
dă, dar și pentru cei de 
la frontal, fiindcă noi le 
deschidem drumul.

Viorel Corcheș, condu
cătorul unui abataj 
meră :

— Am reușit să 
bilizăm șase tineri, 
avem de gînd să 
primim vreo patru, 
facem să iubească 
nerijul, dar să fie și 
meni, nu numai în
taj. Am învățat să . gîn- 
dim tehnic. Astfel, de la 
1 decembrie, vrem ca în- 
tr-o aripă să montăm 
două 
realizăm, cu patru 
meni, două cîmpuri

ca-

,sta- 
'Și 
mai 
să-i 
mi-
oa- 

aba-

transportoare, să 
oa- 

pe

tea, sporește și producția 
— încă odată, scade con
sumul de energie 
că. Sfătuindu-ne 
ginerul Dumitru 
ril*" cu maistrul 
Negru, am ajuns

electri- 
cu in- 
Bivola- 

Aurel
.la con

cluzia să înlocuim strîn- : 
gătorii din lemn dintre 
armături cu strîngători 
metalici, concepuți în ■ a- 
telierul nostru. Economi
sim lemn, în 48 de ore 
— un metru cub —, re
ducem timpul de lucru. 
Strîngătorii metalici pot 
fi refolosiți.

Așadar, în preajma me
canizării sectorului, de
plin maturizați în focul 
evenimentelor politice din 
toamna Congresului al 
XII-lea, ortacii sectorului 
IV au format un adevă
rat colectiv de muncă, ca
pabil de mobilizare, au
toexigență și autodepăși- 
re, învață. să muncească 
și să trăiască în chip co
munist. In fiecare zi a 
fiecărei luni, a fiecărui 
an. Elocvent în acest 
este angajamentul 
care și l-au asumat 
la sfîrșitul anului, 
care demonstrează 
ziunea deplină față 
documentele Congresului 
al XII-lea, bucuria față 
de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în. î- 
nalta funcție de secretar 
general al partidului.

— Ortacii sectorului 
nostru, concluzionează in
ginerul Grigore Grăjdan, 
sînt hotărîți să raporteze, 
la 31 decembrie 1979, de
pășirea sarcinilor 
plan cu 5 000 tone de
cărbune.

Limbajul cifrelor de
vine astfel convingător.

sens 
pe 

pînă 
prin 
ade- 

de

de

(
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Orientările programatice aprobate de înaltul forum comunist,
înfăptuirea prevederilor planului cinci

nal de dezvoltare economico-socială a ță
rii va permite creșterea .continuă a bună
stării materiale și spirituale a întregului 
popor — scopul fundamental al politicii 
partidului nostru, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate, pe care o edi
ficăm cu succes în România".

(Din Raportul Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU)

avînd ca obiectiv central creșterea continuă 
a bunăstării omului, prefigurează

O NOUA CALITATE 
A VIEȚII

Prezentul și viitorul luminos 
al orașului nostru

Pentru a vorbi despre ce 
va fi orașul Vulcan în per
spectiva deschisă de docu
mentele pe care le-a adop
tat Congresul al XII-lea al 
partidului, trebuie pornit 
de la ce reprezintă el în 
al IV-lea an al cincinalului 
actual. Vulcanul de azi este 
orașul în care trăiesc și 
muncesc peste 30 000 de 
mineri, preparatori, energe- 
ticieni, constructori de uti
laj minier, intelectuali și, 
începînd cu acest an, și 
muncitoarele de la tînăra 
întreprindere de confecții 
Vulcan, întreprindere rea
lizată la indicația secreta- . 
rului general al partidului, 
președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Vulcanul zilelor noastre în
seamnă 8 356 apartamente
din care peste 7 000 în 
blocuri, 220 de locuri în 
creșe, un liceu industrial, 
7 școli generale, 6 grădini
țe în care se pregătesc pen
tru muncă și viață peste 
7 200 de copii, 6 întreprin
deri industriale republi
cane, care vor da țării în 
1980, :■ ultimul an al cinci
nalului. 2 ooo GwrT energie 
electrică, 2 400 000 tone hu
ilă brută, 2 600 tone utilaj 
minier, 22000 buc. stîlpi hi
draulici, confecțij. textile și 
alte produse. In oraș func
ționează 6 șantiere, o în
treprindere comercială cu 
51 unități, o secție de gos
podărie comunală și loca- 
tivă si •’!i

In perspectiva, prefigura
tă de documentele aprobate 
de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, forumul 
suprem al comuniștilor, ța
ra noastră va cunoaște în 
următorii ani o și mai pu
ternică înflorire, un mai 
accentuat pfoceș de dezvol
tare și modernizare a eco
nomiei, a tuturor ramurilor 
și sectoarelor de activitate, 
a tuturor județelor.

Creșterea necontenită a 
avuției naționale va permi
te ridicarea în continuare

Propunerile și cerințele cetățenilor, 
la dimensiunile înfăptuirilor

Din puncte diferite ale municipiului —- expresie a inițiativelor cetățenilor 
și a receptivității dovedi te de consiliile populare și conducerile unităților so
cialiste față de sugestiile, cererile și propunerile lor — ne sosesc la redacție 
vești despre modul în care sînt rezolvate problemele gospodărești-edilitare. în 
rubrica de azi inserăm ci teva astfel de fapte.

Cale de acces mal
O dată cu punerea în 

funcțiune a podului ru
tier nou de la Dărănești 
și îndiguirea Jiului de 
Est a trebuit să se ame
najeze o nouă cale de 
acces’ spre cartierul de 
lingă Remiza C.F.R. Pe
troșani. C.F.R.-ul a ame
najat o nouă trecere pes
te cal a ferată — lingă 
turnul de apă —, s-a
construit un pod peste 
apa Băniței, s-a amenajat 
porțiunea de la magazi
nul alimentar din carti
erul Dărănești pe sub po
dul nou pînă la calea fe
rată. S-au montat bari
erele și modificat intra
rea în cantonul din care 
acestea vor fi manipulate. 

a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului 
nostru. Exemplific aceasta 
prin cîteva cifre : retribuția 
medie anuală va fi în 1985 
cu 16 — 18 la sută 
mai mare decît cea din 
1980 ; veniturile țărănimii 
vor crește cu 20 — 23 la 
SUtă.

Studiul documentelor 
Congresului al XII-lea al 
partidului ne-a prilejuit a- 
profundarea cunoașterii 
perspectivei dezvoltării e- 
conomico-sociale a orașului 
nostru. Astfel, producția 
globală industrială a Vul
canului va fi în 1985 cu 
peste 214 milioane lei mai 
mare față de 1980, iar pro
ducția marfă industrială cu 
peste 234 milioane lei.

VOR CONSTRUI

woo APARTAMENTE 130(1 mp coMErictAiE

In viitorul cincinal valoa
rea investițiilor ce se vor 
realiza în orașul nostru se 
ridică la peste 951 milioane 
lei.

Grija deosebită ce ne-p 
poartă conducerea de par
tid și de stat, nouă celor ce 
trăim și muncim în acest o-

bună spre cartier 
Pentru ca trecerea peste 
calea ferată să fie ’pusă 
în funcțiune a mai fost 
necesar să se fixeze, de 
ambele părți ale liniei, 
stîlpii pe care să se sus
pende bare de avertizare 
asupra înălțimii la care 
se află linia electrică de 
contact De curînd, s-a 
terminat și această ame- 
menajare. Locuitorii din 
acest cartier mărginaș al 
Petroșaniului dispun în 
prezent de o nouă legătu
ră cu orașul, iar lucră
rile de îndiguire a Jiului 
și de lărgire a podului 
C.F.R. nu-i vor mai stîn- 
jeni.

Wilhelm LOJADI, 
Petroșani

raș, este reflectată puternic 
în Programul-directivă de 
dezvoltare economico-socia
lă a României în profil te
ritorial, unde orașul Vulcan 
este nominalizat în două 
mari capitole și anume în 
cel cu privire la investi
ții și construcții pentru cre
area de noi locuri de mun
că pentru soțiile și fiicele 
minerilor și în capitolul 
privind ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual 
cu referire la construirea 
unei case de cultură cu 500 
locuri. In perioada 1981— 
1985 se vor construi în ora
șul nostru încă 1 000 de a- 
partamente în noul centru 
civic, 1 300 mp spații co
merciale la parterul aces
tora, o grădiniță cu 200

locuri, o sală de gimnasti
că, un dispensar medical, 
un atelier mecanic al coo
perației meșteșugărești și 
alte obiective edilitar-gos- 
podărești.

Creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii 
din orașul nostru în viito

Magazin
I 

modernizat |
"j.

La magazinul alimentar ; 
din Jieț s-au efectuat lu- ; 
crări de renovare și igi- f 
enizare. Cu acesț prilej, : 
unitatea comercială a fost ; 
dotată cu utilaj și mobi- : 
lier nou — vitrine pen
tru păstrarea și prezenta
rea mărfurilor, rafturi, 
cîntar etc. Modernizat și 
bine aprovizionat, maga
zinul asigură o servire 
corespunzătoare a locu
itorilor. (T.V.)

rul Cincinal va face nece
sară și posibilă desfacerea 
prin comerțul socialist a 
unui volum de mărfuri în 
valoare de 1,7 miliarde de 
lei; Valoarea desfacerilor 
pe locuitor va spori de la 
9 000 lei în 1980 la 11445 
lei în 1985, iar valoarea 
prestărilor de servicii pe 
locuitor va crește cu peste 
50 la sută față de valoa
rea acestor servicii din 
1980.

Consider că aceste cîte
va fapte prefigurează di
mensiunile noi ale calității 
vieții,, viitorul luminos al 
orașului nostru, ca și al în
tregii țări, viitor care va fi 
posibil prin unirea și va
lorificarea eforturilor oa
menilor muncii pentru rea
lizarea sarcinilor ce ne re
vin în toate domeniile de 
activitate.

Ioan RUJOI,
~ vicepreședinte al 

Consiliului popular 
orășenesc — Vulcan

Condiții tot mai bune de petrecere
înnoiri la cabana Bula

Turismul de masă în 
Valea Jiului constituie o 
componentă a calității vie
ții oamenilor — mineri, e- 
nergeticieni, constructori 
de mașini, intelectuali. 
Natura, meleagurile noas
tre sînt foarte darnice cu 
nestemate de preț care pot 
desfăta pe oricine, la un 
nivel ridicat al pretenți
ilor.

Sigur, doar existența e- 
lementelor naturale care 
să îndrume la turism nu 
e suficientă. De la Voevo- 
du și Aușelu și pînă la 
Buta, cabanele montane 
— o parte patronate de în
treprinderile miniere, alte
le de întreprinderi comer
ciale — atrag oamenii, 
muncii, oferindu-le prile
jul de a petrece clipe de 
neuitat în pitorescul locu
rilor, să respire cu nesaț 
aerul ozonat. Cu alte cu
vinte să-și refacă puterile, 
să revină în procesul pro
ductiv cu mai multă vi
goare.

Zi—de zi, și în acest do
meniu, pașii pozitivi sînt 
remarcabili. Un exemplu 
este semnificativ în acest 
sens — cel al cabanei Bu
ta. Despre gospodărirea a- 
cesteia, ziarul „Steagul ro
șu" a publicat în primăva
ră o justificată critică, le

Vie ilustrare a grip partidului 
față de sănătatea minerilor

In documentele adoptate 
de Congresul al XII-lea al 
P.C.R. grija fată de calita
tea vieții oamenilor muncii 
este puternic reflectată. De 
fapt întreaga politică a 
partidului, programul făuri
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism — în înfăptuirea 
cărora documentele Con
gresului ăl XII-lea mar
chează o nouă etapă —, au 
ca scop final un nivel de 
viață și cultură situat pe 
culmi înalte de civilizație 
pentru toți oamenii mun
cii din patria noastră, in
diferent de naționalitate. 
O viabilă materializare a 
grijii partidului față de 
oamenii muncii în dome
niul sănătății, este dome
niul în care îmi desfășor 
activitatea împreună cu 
cei 450 de lucrători la 
spitalul orășenesc Lupeni. 
Doresc să exprim mulțu
mirea și recunoștința noas
tră fierbinte pentru baza 
materială asigurată ~ în 
slujba ocrotirii sănătății 
minerilor, chimiștilor, fo- 
restiărilor, constructorilor 
și a celorlalți oameni ai 
muncii din Lupeni. Sănă
tatea populației din orașul 
nostru este ocrotită de 53 
de medici, 200 de surori 
medicale și alt personal 
care își desfășoară activi
tatea avînd la dispoziție o 
puternică bază materială : 
406 paturi de spital, 200 
locuri în creșe, un
complex stomatologic, o 
policlinică, patru dispen
sare urbane și două dis
pensare de întreprindere. 
In semestrul III al anului

gat de condițiile în care 
s-a asigurat aici cazarea 
participanților la cupa de 
schi „Minerul", organizată 
de pasionați! acestui sport 
de la I.M. Uricani. Recep
tivă la solicitările monta- 
niarzilor, exprimate pe a- 
ceastă cale, conducerea în
treprinderii comerciale din 
Lupeni a inițiat unele mă
suri soldate cu schimbări 
binevenite. Cu sprijinul 
întreprinderii, noul caba
nier, Albert Piekny a reu
șit să consolideze construc
ția cabanei, să reamenaje- 
ze sala de mese și să trea
că la refacerea camerelor. 
In paralel s-a asigurat e- 
chipamentul de cazare co
respunzător unor condiții 
de locuit confortabile, plă
cute. In preajma sezonului 
hibernal — iarna a sosit 
aici, stratul de zăpadă în 
căldarea Butei /fiind deja 
de 40 cm — cabana își aș
teaptă mult mai primitoa
re oaspeții. Oamenilor 
muncii li s-au creat, astfel, 
și aici, cele mai bune con
diții de petrecere a timpu
lui liber, ca o nouă con
firmare a . îmbunătățirii 
calității vieții,' vizibilă pes
te tot.

Adrian NAPAU, 
muncitor topograf, i

I.M. Uricani | 

1979, baza materială a spi
talului orășenesc Lupeni * 
crescut cu dotații în va
loare de 350 000 lei. S-au 

î procurat un aparat de 
sterilizare de mare capaci
tate, o bicicletă ergome- 
trică, o mașină de gătii 
electrică etc. Aceasta du
pă ce în 1978 spitalul din 
Lupeni a cunoscut reno
vări, modernizări și do
tări, în valoare de 2 mi
lioane de lei. Dar grija 
partidului nostru pentru 
sănătatea minerilor nu se 
oprește aici. Pentru anul 
1980 este cuprins în planul’ 
de dezvoltare a spitalului 
un grup gospodăresc mo-' 
dern în valoare de 3 mî-*jj 
lioane lei. In cadrul acești 
tuia va funcționa o bucăîd 
tărie -modernă și o sală d&l 
mese pentru lucrătorii sa-f 
nitari, precum și o spălă2* 
torie de mare capacitate,! 
dotată corespunzător. Totw 
în 1980 este prevăzută mo-âj 
dernizarea serviciului de « 
fizioterapie prin punerea 
în funcțiune a unor noi at— 
parate medicale.

Față de aceste condiții | 
create, pentru înfăptuirea I 
prevederilor documentelor^ 
adoptate de Congresul al ’ 
XII-lea al P.C.R., între- ț 
gul personal sanitar din." 
Lupeni se angajează so-ț| 
lemn să nu precupețească^ 
nici un efort, punîndu-șiȘ^ 
cu pasiune și dăruire prw 
ceperea și devotamentul1* 
în slujba apărării sănătă
ții populației orașului nos
tru.

Mihai MATYAS, 
director adj. economic, 

Spitalul Lupeni

a timpului liber
Complexul turistic 

î,Valea de Pești*

Complexul turistic „Va- 
lea de Pești" trăiește, în, 
aceste zile, o vastă aeț& 
une de renovare a hotelu
lui și amenajare pentru, 
desfășurarea unor variatg 
activități recreative. Asț- 
fpl, pînă la 15 decembrie, 
vor fi terminate lucrărilț 
de zugrăveli și reparați 

recepția va fi dotată cu 
jocuri mecanice și 50 de 
sănii pentru activitate^, 
sportivă a celor cazați în 
sezonul hibernal. în cu
rînd, la dispoziția celor 
veniți să-și petreacă timpul 
liber în ambianța mirifică 
a Retezatului va sta un 
club al tineretului,, care va 
avea drept „cap de afiș“ 
o discotecă pentru toate 
gusturile și vîrstele melo
manilor. Apropiata redes
chidere a complexului tu
ristic al B.T.T. Hunedoara 
este întîmpinată de perso
nalul de servire cu hotărî- 
rea de a răspunde cu 
promptitudine și maximum 
de solicitudine exigențelor 
viitorilor amatori de dru
meție, care vor poposi și, 
desigur, vor reveni pe ma
lul lacului de acumulare 
„Valea de Pești".

Ernest STUMER
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zacrwziLiTZirezi în luzmf
Larg ecou internațional 

al Congresului al Xll-lea al P.C.R.
In comentariile unor agenții de presă, ziare săli 

periodice, ale unor posturi de radio și televiziune din 
diverse țări ale lumii continuă să-și găsească un deo
sebit ecou Hotărîrile de importanță istorică pentru 
progresul multilateral 'al României socialiste adoptate 
de Congresul al Xll-lea al Partidului Coniunist Român, 
semnificația lor de acte de decizie ale întregii națiuni, 
realegerea în unanimitate la cîrmâ destinelor partidului 
a celui mai strălucit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții 
internaționale.

Săptâminalul iugoslav 
„NIN" a publicat artico
lul „Congresul Partid'ului 
Cfomunist' Român", în care, 
se spune între altele că 
numeroase date ilustrează 
•precis calea românească 
planificată spre, comunism. 
Rolul conducător -si îndru
mător al partidului va ti 
în- perioada următoare mai 
puternic, aceasta este una 
dintre impresiile . generale . 
după încheierea celui de-al 
XH-lea Congres al P.C.R.".

Revista „Afrique-Asie" 
dedîcă, in ultimul său nu
măr, Un supliment special 
-Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân și succeselor obținute 
de România in cei 35 de 
ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
ântiimnorialistă.

In editorialul său. revis
ta „Afrique-Asie" scrie 
între altele : „Intr-o lume

I

| FILME

1 PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ultima frontie-

I ră a morțiî; Republica :
Jezebel ; Unirea : Școala 
curajului.

. . PETRILA : Vom mai 
vorbi lâ vară

LONEA : ■ M-ați con- 
1 fundat.

ANTNOASA: Aventurile 
. lui Mark. Twain.
I VULCAN : Alarmă în
. deltă.
| LUPENI — Cultural:

I împușcături în stepă ;
' Muncitoresc : Severino.

I URICANI: Omul pe ca- 
I re nu trebuie să-T uităm. 

tumultuoasă, în care au 
loc profunde transformări 
revoluționare, sociale și 
naționale, îndeosebi în lu
mea a treia, Partidul Co
munist Român, sub condu
cerea secretarului său ge
neral, Nicolae Ceaușescu. a 
făcut dovada / capacității 
sale de a făuri o istorie 
națională împreună cu po
porul și pentru popor".

„People's Democracy “, 
organ . al Partidului . Co
munist din India (marxist), 
a dedicat Congresului mai 
■mult de o pagină. „Popo
rul român — arată ziarul 
— are toate motivele să 
considere Congresul al 
Xll-lea drept un eveniment 
istoric în dezvoltarea , țării. 
-Esența etapei pe care o 
■parcurge în prezent Româ
nia se găsește tocmai în 
identitatea dintre partid 
și popor"?”' : . .

„Un obiectiv fundamen
tal al celui de-al XII-lpa

16,00 Telex. 16,05 Invă- I 
țămînt-educație. 16,30 |
Emisiune în limba germa- • 
nă. 18,25 Rezultatele tra- | 
gerii loto. 18,35 La vo- . 
lan — emisiune pentru I 
conducătorii auto. , 18,50 '
1001 de seri. 19,00 Tele- I 
jurnal. .19,20 'Hotărîrile I 
Congresului — program I 
de acțiune al întregului „ 
popor. Independența . e- > 
nergetieă o făurim cu I 
toții ! 19,40 Film artistic,: . . 
„Un om la strîmtoare".., J 
Premieră pe țara. Pro- « 
ducție a studiourilor a- 1 
mericane. 21,10 Atelier | 
de creație literar-artisti- 
că. Obiectiv.ele Congresu
lui al Xll-lea al P.C.R. 
— program mobilizator 
pentru creatorii de litera
tură și artă. 21,40 Tele- I

Congres al Partidului Co-
munist Român — obținerea 
independenței energetice", 
se intitulează coresponden
ța publicată pe trei coloa
ne de ziarul „Avghi“, organ 
ăl P.C. din Grecia (inte
rior), care inserează, de 
asemenea, fotografia șefu
lui statului român. Coti
dianul relevă că în strate
gia de dezvoltare multila
terală economică și socia
lă a României energia o- 
cupă un loc predominant. 
Obiectivul strategic ime
diat în acest domeniu — 
arată ziarul ----este obți
nerea independenței ener
getice în următorii zece 
ani.

„RizospastiS", Organul
J.X.

PIC. din Grecia, subliniază 
într-un articol intitulat 
„Ceaușescu : Balcanii să 
devină zonă a păcii", că 
„România acționează pen
tru întărirea încrederii și 
colaborării în această re
giune, militează pentru a- 
doptarea de măsuri care 
să ducă la transformarea 
Balcanilor într-o zonă a 
păcii, lipsită de at me nu
cleare".

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ direct sau prin

- TRANSFER:

— un subinginer constructor pentru in
vestiții și urmărirea lucrărilor pe 
șantier ;

— un timplar ;
— un electriciani;
— un paznic.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan-retribuire-personal, unde se pot obține 
și relații suplimentare. Telefon 42973.

Problema palestinia
nă examinată în 
plenul Adunării 

Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE — 

Trimisul Agerpres, N. Chi
lie, transmite : Plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. 
examinează în prezent 
punctul de pe ordinea de 
zi intitulat „Problema pa
lestiniană", pe baza unui 
raport alcătuit de Comite
tul pentru exercitarea drep
turilor inalienabile ale po
porului palestinian, docu
ment care trece în revistă 
evoluția din ultima perioa
dă a problemei palestiniene 
în contextul situației din 
Orientul Mijlociu și rea
firmă drepturile legitime 
ale poporului palestinian 
recunoscute de Organizația, 
Națiunilor Unite.

Luînd cuvîntul în ca
drul acestor dezbateri, re
prezentantul României; 
ambasa<>rul Teodor Mari
nescu a prezentat pe larg 
poziția principială neabă
tută a țării noastre reafir
mată cu o mare clarita
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în raportul la 
cel de-al Xll-lea Congres 
al P.C.R. privind căile și 
modalitățile de rezolvare 
politică pașnică a conflic
tului din Orientul Mijlociu, 
în cadrul căreia trebuie 
să-și găsească o soluționa
re corespunzătoare și pro
blema palestiniană.

Combinatul minier Valea Jiului
Baia de aprovizionare Petroșani 
organizează concurs pentru ocuparea 

postului de

-JURISCONSULT.

De asemenea, încadrează :

— conducători auto;
: ? •

- buldozeriști.

Condițiile de participare și încadrare 
sînt cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 
și Legea nr. 57/1974.

Concursul va avea loc in ziua de 15 
decembrie 1979.

Exploatarea de gospodărie 
comunală șilocalivă 

Petroșani- >

anunță toți producătorii de lină că începînd 
cu data de 1 decembrie 1979 se închide 

daracul din strada Sălătruc.

Crescătorii de animale care doresc să 
dărăcească lină se vor adresa daracului din 
Petroșani, strada Dacia nr. 2. Dărăjitul li
nei se face în fiecare săptămină, in zilele 
de vineri și sîrnbătă, de la orele 6—14, in 
condițiile prevăzute de lege.

Mica publicitate
TINERI căsătoriți cău

tăm gazdă. Adresați cămi
nul studențesc nr. 1, ca
mera 233 Petroșani. (996) 

FAMILIA Kosztina Flo
rian, mulțumește dr. Mi
hail Bănacu și loan Sa- 
raoilă precum și întregului 
personal mediu de la sec
țiile ortopedie și reanima
re, pentru grija și compe
tența profesională de care 
au dat dovadă în tratarea 
fiului SAMIR LAUREN- 
ȚIU. (997)

ANUNȚ DE FAMILIE
SOȚIA Elis anunță cu 

adîncă durere încetarea 
din viață a scumpului ei 
soț
SVOBODA ADALBERT

Inmormîntarea va avea 
loc mîine, 1 decembrie 
1979, ora 15, de la cape
la Petroșani. (999)

Duminică, 2 decembrie, ț.
3,45 Gimnastica la domi- . 

ciliu. , ■
9,00 Tot înainte !

J 9,25 Șoimii patriei.'
9,35 Film serial pentru 

copii : „Dick Turpin". 
Episo’dul 4.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical : 

Umor și muzică, / 
14,00 Woody — ciocănitoa- 

rea buclucașă.
14,25 Reportajul : „Oameni 

din Variaș".
14.45 Din lumea filmului.
15,00 Telesport : Fotbal:

F.C. ' Baia, Mare —
' F.C. Argeș (repriza a 

Il-a), Transmisiune 
directă de la Baia 
Mare ; Șah : Rubrică 
realizată de Elisabeta 
Polihroniade, maestră 
internațională ; Rug
by : Franța — Româ
nia în campionatul 
european. Transmisi
une directă de la
Montauban.

17,50 Film serial : „Tim
puri grele". Episodul 2.

j.8,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,15 Cuceritorii adîncuri-

; . • -lor. ; ' ■ ■■
19.40 Pe marile scene ale 

. țării. _ - ■--
20.20 .Film artistic : „Stră

inul de lingă mine". 
Premieră pe țară.

21.35 Telejurnal. * Sport.
Luni, 3 decembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Revista economică 

. TV.
19.35 Cadran mondial.
19,55 Melodii... melodii.
20,10 Mai aveți o între

bare ?
20.40 Roman foileton : „Cei 

din Mogador". Epi
sodul 11.

21.35 Telejurnal. -
Marți, 4 decembrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film serial : Dallas 

— Compania petroli
eră Ewing. Reluarea 
episodului 13.

10.50 Telex:
16,00 Telex. .
16,05 Teleșcoală.
16.40 Curs de limbă en

gleză.
17,00 Din țările socialiste.

17.25 Argeșule, plai de dor.
17,40 Almanah pionieresc.
18,00 Lecții TV. pentru lu

crătorii din agricul
tură.

18.25 întrebări și răspun
suri pe marginea do
cumentelor Congresu
lui al Xll-lea al 
P.C.R.

WJ’.,.V.W.WAV.,AWAV,.,Z.-.‘.WA,W.,AW///

PROGRAMUL ȚV
.■.•.■.■.V.V.-.'.V.-.-.’.V.W.V.-.W.'.V.V.O’.'A'.V.W.1.','.'.

18,50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19,20 Prim plan.
19,45 Program de cîntece.
20,00 Seară de teatru : 

„Ultima oră“ de Mi
hail Sebastian.

21,40 Telejurnal.

Miercuri, 5 decembrie

14,00 Fotbal : F.O. Argeș
— Universitatea Cra
iova (divizia A). 
Transmisiune directă 
de la Pitești.

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

16,40 Curs de limbă rusă. 
17,00 Din muzica și dan- 

. șurile popoarelor.
17.15 La fața locului.
17,30 Selecțiuni din baletul 

„Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski;

17,55 Atenție la... neatenție.
18.15 Tragerea pronoexpres.

18,30 Itinerare turistice.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Noi, femeile 1
19.50 Dosarul energiei.
20,05 Telecinemateca. Ciclul 

„Mari actori". Edison.
21,35 Telejurnal.

Joi, 6 decembrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film serial-. Timpuri 

grele. Reluarea epi
sodului 2.
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă fran
ceză.

10,50
16,00
16,05
16,40

17,00 Reportaj pe glob.
.17,20 Viața culturală.
18,50 1001 de seri.
'19,00 Telejurnal,

19,20 Calitatea muncii de 
fiecare < zi, răspunsul 
nostru la chemările 
Congresului.

19.30 Viitorul începe azi. 
Emisjune-concurs.

20.30 Intermezzo folcloric.
20,45 Conexiuni. Episo

dul 9.
■21,35 Teltfjtrrnăl. ....

Vineri, 7 decembrie
16.00 Telex.
16,05 Invățămînt-educație.
16,30- Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Reflector. ? V . •
19,40 Film artistic. Dumi

nica e prea departe.
21,05 Revista literar-artisti- 

că TV.
21.35 Telejurnal.

Sîrnbătă, 8 decembrie
8,30 Teleșcoală.
9,40 Cușs de limbă ger

mană.

■ 10,00 Curs de limbă spa
niolă.;

10.20 Șoimii patriei.
10.30 Roman foileton. Cei 

din Mogador. Relua
rea episodului 11.

11,25 Publicitate.
11.30 Telecinemateca.
13,00 De la A la... infinit :
16,00 Campionatele mon

diale de gimnastică.
17,05 Handbal ferninin : 

Confecția^, București 
— Admira Viena (re
priza a Il-a) în „Cu
pă Cupelor". Trans
misiune directă de la 
Ploiești.

17.50 Clubul tineretului.
18,35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Inițiative.
19,40 Teleenciclopedia.
20,10 Film serial: Dallas 

— Compania petroli
eră Ewing. Episodul 
15.

. 21,00 Selecțiuni de la Fes
tivalul de roriianțe 
„Crizantema de aur" 

Tîrgoviște 1979.
. 21,35 Telejurnal.
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